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યવુિટ I 

સમાજકાયયિો વિકાસ અિે લાક્ષણિકતાઓ. 

• સમાજકાયય: વ્યાખ્યા, અવકાશ, સિદ્ા ાંતો, િમાજકાયય પ્રકૃસત, ધ્યેય અને પ્રક્રિયા.
• ઐવતહાસીક વિકાસ: િમગ્ર સવશ્વમાાં વ્યવિાસયક િમાજકાયયનો સવકાિ (યકેુ, યએુિએ, અને

ભારત).
• સામાજજક સધુારિા અિે વ્યિસાવયક સમાજકાયય: 19 મી િદીમા િામાજજક સધુારકોનુ

યોગદાન અને ભારતમાાં વ્યવિાસયક િમાજકાયય સવકાિમાાં 20 મી િદી.
• િારતમા સમાજકાયય ઍક વ્યિસાય તરીકે: િમાજકાયય વ્યવિાયી માટે મલૂ્યો, સ્પધાયત્મકતા

અને નૈસતકત્તાના મલૂ્યો.
• વથયરીઓ: િમાજકાયય પ્રેક્રકટિ માટે સિયરીઓ.
• સમાજકાયય બદલાતા સુંદિયમા: ઉદભવેલા દ્રષ્ટટકોણ, પ્રવાહો અને િમાજકાયયના પડકારો.
• સમાજકાયયિા વિવિધ સ્થળ: (કુટુાંબ, બાળ અન ેયવુા કલ્યાણ, ઉદ્યોગ, ઘરડા વ્યક્તતઓની

અક્ષમતા, ક્રદવ્યાાંગ, પયાયવરણ, મક્રહલા અન ે કલ્યાણ, આરોગ્ય જાળવણી અન ે આપસત્ત
વ્યવસ્િાપન).

યવુિટ II 

સમાજ, માિિ િતયિ અિે સમદુાયો. 

• સામાજજક ખ્યાલ: િામાજજક માળખુાં, િામાજજક િાંસ્િાઓ અને િામાજજક જૂિો, િમાજીકરણ,
િામાજજક સનયાંત્રણ અને િામાજજક બદલાવ.

• સમાજિા અધ્યયિ માટેિા અણિગમો: કાયયકારી, િાંઘર્ય / ડાયાલેષ્તટકલ, માળખાગતવાદ
અને આધસુનકીકરણ પછી.

• સામાજજક વ્યિસ્થા અિે સ્તરીકરિ: મખુ્ય િામાજજક વ્યવસ્િાઓ (કુટુાંબ અને ધમય), િામાજજક
સ્તરીકરણ: માતિયવાદી, કાયયકારી અને વેબેરીયન અભભગમ.



• માિિ િતયિ: િામાન્ય અને અિામાન્ય વતયન સનધાયરકો અને પવૂય સવકાિ િમયગાળા
દરસમયાન માનવ સવકાિ, સવકાિ કાયો અને જોખમોનો જીવનકાળનો પક્રરપ્રેક્ષ્ય, બાળપણ,
તરુણાવસ્િા, ક્રકશોરાવસ્િા અન ેપખુ્તાવસ્િા.

• વ્યક્તતત્વની સિયરીયો: વ્યક્તતત્વના માનિ સવશ્લેર્ણાત્મક સિયરી(િાઇકો ઍનાભલક્રટકલ
સિયરી), વતયણકૂ સિયરી અન ેમાનવતાવાદી સિયરી.

• સામાજજક મિોવિજ્ઞાિ: િામાજજક િમજ, વલણની રચના, પક્રરવતયન અને માપન, િાંચાર
અને િામકૂ્રહક વતયણકૂના સિદ્ા ાંતો.

• સમદુાયોિો પ્રકાર: ગ્રામીણ, શહરેી, આક્રદજાસત અને આભાિી િમદુાયો સવસવધ નબળા જૂિો
/ સવભાગો જેવા કે. મક્રહલાઓ, બાળ, વદૃ્, દભલતો વગેરે; જાસત અન ે વગય - તેમની
લાક્ષભણકતાઓ.

યવુિટ III 

વ્યક્તતઓ અિે જૂથો સાથે સમાજકાયય. 

• મળૂભતૂ સમાજકાયયિા ખ્યાલો: િામાજજક ભસૂમકાઓ (રોલ), િામાજજક કામગીરી, જરૂર
આકલન, અનકૂુલન, િમાજ પયાયવરણ, વ્યક્તત-પયાયવરણ ફીટ, સિદ્ા ાંતો અન ેઘટકો.

• સોવશયલ કેસ િકય પે્રક્તટસિો અણિગમ: કાયય કેષ્ન્દ્રત અભભગમ, િમસ્યા હલ અભભગમ, કાયય
કેષ્ન્દ્રત અન ેઆમલૂ અભભગમ.

• વ્યક્તતગત સમાજ કાયય િી પદ્ધવતઓ: તબક્કાઓ, ટેક્તનક, ઇન્ટરવ્યનુા સિદ્ા ાંતો અન ેરેકોક્રડિંગ.
• સામાજજક જૂથ કાયય: વ્યાખ્યા, લાક્ષભણકતાઓ, કાયય અને જૂિ માળખુાં, જૂિોનુાં વગીકરણ અને

િામાજજક જૂિો બનાવવી, ઓળખના મદુ્દાઓ, સવસવધતા અન ેિીમાાંતl.
• સામાજજક જૂથ કાયયિી પ્રક્રક્રયા અિે જૂથોિી ગવતશીલતા: સિદ્ા ાંતો, સનદેશકો અન ેપક્રરણામો,

સનણયય શક્તત અને િમસ્યા ઉકેલવાની પ્રક્રિયા, નેતતૃ્વગીરી, ભસૂમકાઓ અને જૂિ નેતાઓ
જવાબદારીઓ સિયરીઓ.

• જૂિ વિકાસ: જૂિ કાયય, ટેતનીતિ એન્ડ જૂિ કાયય, જૂિ વાતાવરણ, જૂિો માાં વાતાયલાપ કુશળતા
ના તબક્કામાાં કાયયિમ મીક્રડયા અન ેજૂિ કાયય રેકોક્રડિંગ ઉપયોગ પર દેખરેખ અન ેમલૂ્યાાંકન.



• વ્યક્તતગત સમાજકાયય અિે જૂથ સમાજકાયય: વ્યક્તતગત િમહૂો તિા સવસવધ ક્ષેત્રો (બાળકો,
સધુારણાત્મક િમાજકાયય, આરોગ્ય, મક્રહલાઓ, ક્રદવ્યાાંગ, ઘરડા વ્યક્તતઓ, દભલત જૂિો,
ધાસમિક લઘમુતીઓ, વ્યક્તતઓ જેમકે ગે અન ેલેક્સ્બયન અને અન્ય િામાજીક અને આસિિક
વાંભચત જૂિો)

યવુિટ IV 

સમદુાય અિે સામાજજક ક્રક્રયા સાથેનુું સમાજકાયય. 

• સમદુાય સુંસ્થા: ભારત, યકેુ અને યએુિએમાાં સવસવધ ખ્યાલો, વ્યાખ્યાઓ, અવકાશ અને
ઐતીહાિીક પક્રરપ્રકે્ષ્ય, િમદુાય આધાક્રરત માનવ મડૂી અન ેિામાજજક મડૂી.

• સમદુાય સુંસ્થાિી પ્રક્રક્રયા: િમદુાય િાંસ્િા માાં પગલાઓ, પદ્સતઓ, સિદ્ા ાંતો, કૌશલ્ય,
ધારણાઓ રેકોડય જાળવણી, િમદુાય િાંસ્િા માાં એનજીઓની ઉમેરતા.

• સમદુાય સુંસ્થાિા અણિગમો: નમનૂાઓ, વ્યહૂરચના, િમદુાય આધાક્રરત િાંસ્િાઓની ભસૂમકા,
નેતતૃ્વ સવકાિ અને નેતાઓ, મકાન ભાગીદારી અન ેજોડાણો.

• સામાજજક ક્રક્રયા અિે સામાજજક ચળિળ: કલ્પના, ઇસતહાિ, િમાજકાયય એક પદ્સત તરીકે
િામાજજક ક્રિયા.

• સામાજજક ક્રક્રયા મોડેલ: એક ઉદ્ામવાદી કોમ્યસુનટી આયોજક, ભલબરેશન સિયોલોજી કારણ કે
પાઉલો ફાયર, સવચારધારા ભસૂમકા શૈલ એભલન્સ્કી ના કન્સ્ટેન્િાઇઝેશન મોડેલ.

• સામાજજક ચળિળો: મળૂ, પ્રકૃસત, ચળવળના પ્રકારો, ચળવળના સિદ્ા ાંતો અન ેઆધસુનક અને
નવી િામાજજક ચળવળ.

• સામાજજક ચળિળો, સામાજજક ક્રક્રયા અિે સામાજજક પક્રરિતયિ: ચળવળ સવશ્લેર્ણ:
સવચારધારા, માળખુાં, નેતતૃ્વ, પ્રક્રિયા અને પક્રરણામ, સવચારધારાનુાં સવશ્લેર્ણ અન ેઅભભગમ
(ગાાંધી, માક્રટિન લ્યિુર ક્રકિંગ જુસનયર અન ેફે્રન્ટેઝ ફેનોન).



યવુિટ V 

સમાજકાયયમાું સુંશોધિ: માત્રાત્મક અિે ગિુાત્મક અણિગમ. 

1. માત્રાત્મક સુંશોધિ:

• સામાજજક વિજ્ઞાિ સુંશોધિિી મળૂભતૂ બાબતો:   િાંશોધનનો અિય, િામાજજક સવજ્ઞાન અને
િમાજ કાયય િાંશોધન: અિય, લક્ષણો અને અવકાશ.

• સામાજજક વિજ્ઞાિ સુંશોધિ પગલાું:   િાંશોધનની ઓળખાણો અને િમસ્યા, િાક્રહત્ય િમીક્ષા,
ઉદે્દશો અન ેપવૂયધારણા, િાંશોધન આલેખન, સતુ્રો, માક્રહતી િાંગ્રહની પદ્સતઓ અને સ્ત્રોતો,
માક્રહતીનુાં સવશ્લેર્ણ, પ્રક્રિયા અને લેખન િાંશોધન અહવેાલો િક્રહત રજૂઆત, શૈલીઓ અને
િાંદભો.

• મળૂ આંકડાકીય વિિાિિાઓ:   આંકડાકીય તપાિની પ્રક્રિયા અને વણયનાત્મક અને
અનમુાસનત આંકડાકીય પદ્સતઓ, પક્રરણાત્મક અન ેભબન-પક્રરણાત્મક પરીક્ષણો િાિે વ્યવહાર.

2. ગિુાત્મક સુંશોધિ:

• ગિુાત્મક સુંશોધિ: અિય ગણુાત્મક િાંશોધનનો મળૂ સિદ્ા ાંત, િમાજકાયય િાંશોધન માટે
પક્રરમાણાત્મક અન ેગણુાત્મક અભભગમ વચ્ચનેો મળૂભતૂ તફાવત.

• ગિુાત્મક સુંશોધિ િો અહિેાલ: પગલાાંઓ, ગણુાત્મક િાંશોધન પદ્સતઓ (ક્ષેત્ર અભ્યાિ,
પ્રિાંગનો અભ્યાિ, કેષ્ન્દ્રત જુિ-ચચાય કિા, હકીકત, સનરીક્ષણ અને િૈદ્ા ાંસતક િાંશોધન).

• ગિુાત્મક માક્રહતીનુું સુંચાલિ: ગણુાત્મક માક્રહતી અને અહવેાલ-લેખન સવશ્લેર્ણની કાયયવાહી
અને તકનીકો.

• 3. વમશ્ર પદ્ધવત સુંશોધિ: 

વમશ્ર પદ્ધવત સુંશોધિ: સમશ્ર પદ્સતઓના ઘટકો, પીંજણ પક્રરમાણાત્મક અને ગણુાત્મક િાંશોધનની 
પ્રક્રિયા. 



યવુિટ VI 

િહીિટ, કલ્યાિ અિે વિકાસ સેિાઓ. 

 સમાજ કલ્યાિ િહીિટ: અિય, ઇસતહાિ, સિદ્ા ાંતો, લાક્ષભણકતાઓ અને િાંસ્િાઓના પ્રકાર.

 િહીિટિા પ્રકાર: િમાજ કલ્યાણ વહીવટ, લોક વહીવટ અને િામાજજક સરુક્ષા વહીવટ વચ્ચે

ભેદ.
 કલ્યાિ એજન્સીઓિી િોંધિી: િોિાયટીઓને લગતા કાયદા, ટ્રસ્ટ અને

ભબન નફાકારક િાંસ્િાના પડકારો.
 સમાજ કલ્યાિ િક્રહિટી માળખુું: િેવા પ્રદાતાઓ વહીવટી માળખાાં (િરકારી અને ભબન -

િરકારી), િાંસ્િા અને િાંસ્િાગત કલ્યાણ િેવાઓ.
 િક્રહિટી ઘટકો: આયોજન, િાંકલન, કમયચારી ભરતી, તાલીમ અને સવકાિ, ધવ્ન્યાલેખન અને

દસ્તાવેજીકરણ, અંદાજલેખન, દેખરેખ અન ે મલૂ્યાાંકન, િાંપકો અને જનિાંપકય િાંબાંધો

સનભાવવા.

 િહીિટિી વ્યહૂરચિાઓ અિે પદ્ધવતઓ: સનણયય લેવાની પ્રક્રિયામાાં િમાજકાયયકરોની ભસૂમકા,

િાંદેશાવ્યવહાર, ભસૂમકા, વણયન અને કાયય, કાયયિમોન ુટકાઉપણુાં.
 િુંડોળ િધારવુું અિે સુંસાધિોનુું એકત્રીકરિ: અનદુાન-િહાય (સિદ્ા ાંતો અન ે કાયયવાહી),

િાંિાધન એકત્રીકરણ, નાણાકીય વહીવટ અન ેિામાજજક જાહરેાત - પ્રક્રિયા અને નમનૂાઓ.

યવુિટ VII 

સામાજજક િીવત, આયોજિ અિે સામાજજક વિકાસ. 

 સામાજજક િીવત: ભારતીય િાંદભયમા ાં ખ્યાલ, લક્ષ્યો, અવકાશ, િાંદભય અને િામાજજક નીસતના

નમનૂાઓ અન ેભારતીય િાંદભયમા ાં લાગ.ુ



 ઐવતહાસીક વિકાસ: સવસવધ નીસતઓની ઉત્િા ાંસત અને ઐસતહાિીક પક્રરપ્રેક્ષ્ય, િમાજ નીસતઓનો

અમલ ખાિ કરીન ેિમાજના િીમાાંત અને િાંવેદનશીલ વગય માટે.
 િીવત ઘડિાિી પ્રક્રક્રયા: સનધાયરક અને પગલાાં, િામાજજક નીસત ઘડવાના અભભગમ, દેશમાાં

રાજકીય દૃશ્ય બદલાવની અિર
 સામાજજક આયોજિ: ખ્યાલ, ઉદે્દશો, અવકાશ, નમનૂાઓ, ભારતમાાં િામાજજક અને આસિિક

આયોજન, આંતરરાટટ્રીય આયોજન વચ્ચ ેઆંતર િાંબાંધ.
 પુંચિષીય યોજિાઓ: ભારતમાાં પાંચવર્ીય યોજનાઓ િાિે િામાજજક આયોજનમાાં

પક્રરવતયન, િામાજજક આયોજન અને િામાજજક પક્રરવતયન, ભારતમાાં આયોજનના સવકાિ

તરફ દોરી જતા પક્રરબળો. નીસત આયોગની ભસૂમકાઓ અન ેકાયો.

 સામાજજક વિકાસ: િામાજજક સવકાિના હકારાત્મક અને નકારાત્મક પક્રરમાણો; કન્િેપ્ટ,

નમનૂાઓ અન ેસિદ્ા ાંતો, ઐસતહાસિક અન ેિામાજજક િાંદભોનો ભારતમાાં સવકાિ.

 ટકાઉ વિકાસ: કલ્પના, વ્યહૂરચના, જક્રટલ મદુ્દાઓ, િામાજજક સવકાિની મખુ્ય લાક્ષભણકતાઓ.

િામાજજક સવકાિ માટે અભભગમ; િમાનતાઓ અન ેતફાવતો વ્યહુત્મક સવકાિનો ધ્ધેય, માનવ

સવકાિ સચૂકા ાંક અને નીસતઓ અન ેકાયયિમોના સચૂકો.

યવુિટ VIII 

િારતીય બુંધારિ, સામાજજક ન્યાય, માિિ અવધકાર અિે સમાજકાયય પ્રથા. 

 િારતીય બુંધારિ: લાક્ષભણકતાઓ, સસુવધાઓ, પ્રસ્તાવના, રાજ્ય નીસત અન ેલેખના સનદેશક

સિદ્ાાંતો.

 સામાજજક ન્યાય: કલ્પના, વ્યાખ્યા, ઐસતહાસિક સવકાિ, પક્રરમાણો, અભભવ્યક્તતઓ અને

િમાજકાયય વ્યવિાયના મખુ્ય મલૂ્ય તરીકે િામાજજક ન્યાય.

 સામાજજક ન્યાય અિે િેતતૃ્િ: િમદુાય સનમાયણ, વ્યક્તતગત અન ેિમદુાયનુાં િશક્તતકરણ,

િામાજજક ન્યાય અને તકનીકી, પક્રરવતયન માટે યોજના અને દ્રષ્ટટ પ્રોત્િાહન, પ્રસતભબિંબ અને



જોડાણ, િામાજજક પનુગયઠન, દાખલાઓ, નીસતઓ, સવશેર્ાસધકારો, નીસત સનમાયણ માટે 

િામાજજક ન્યાયના પ્રભાવ. 
 સામાજજક ન્યાયનુું સાધિ: બાંધારણીય આધાર અન ેભારતીય કાયદાકીય પ્રણાલી, કાનનૂી

અને જાહરે ક્રહમાયત, દબાણ જૂિ તરીકે નાગક્રરક િમાજની ભસૂમકા, વૈધાસનક િાંસ્િાઓ.
 માિિઅવધકારિો ઇવતહાસ: માનવઅસધકારની કલ્પના અન ે ઐસતહાસિક િાંદભય,

માનવાસધકારની ઘોર્ણાઓ, િાંસધઓ અન ેિાંમેલનો, માનવ અસધકાર અને સરુક્ષા પ્રણાલીઓ,

ભારતીય િાંદભયમા ાં માનવ અસધકાર.

 માિિઅવધકાર અિે સમાજકાયય: િમાજકાયયની આચારિાંક્રહતા અને માનવ અસધકારનુાં

િ ાંરક્ષણ, િમાજકાયય પ્રિામાાં માનવ અસધકારના પક્રરપ્રેક્ષ્ય, વાંશીય િાંવેદનશીલ પ્રિા,

નારીવાદી પ્રેષ્તટિ, સવસવધ જૂિો િાિે િમાજકાયય.
 માિિઅવધકાર અિે સમાજકાયય પ્રથાનુું ઉલ્લુંઘિ: માનવઅસધકારના ઉલ્લાંઘનો અને

માનવઅસધકારની િક્રિયતાના પીક્રડતો િાિે િમાજકાયય. યએુનએચિીઆર, રાટટ્રીય માનવ

અસધકાર પાંચ અને આંતરરાટટ્રીય માનવ અસધકાર એજન્િીઓની ભસૂમકા.

યવુિટ IX 

સમાજકાયય વિવિધિા કે્ષત્ર – I 

(આરોગ્યની કાળજીનો અભ્યાિ િાિ ેિમાજકાયય, વદૃ્ વ્યક્તતઓ િાિ ેિમાજકાયય અન ે
સવકલાાંગ વ્યક્તતઓ, જાસત, મજૂર કલ્યાણ, ઔદ્યોભગક િાંબાંધો, કમયચારી િાંચાલન અન ે
માનવ િાંિાધન િાંચાલન) 

 તબીબી સમાજ કાયય અિે માિવસક ણચક્રકત્સાનુું સમાજકાયય: કલ્પના, સવકાિ, ભસૂમકા, કાયો /

તબીબી િમાજકાયયકતાયઓ અન ેમાનસિક ભચક્રકત્િા િમાજકાયયકતાયઓની જવાબદારીઓ.

 માિવસક સ્િાસ્્ય અિે રોગ: િામાન્ય અને અિામાન્ય વતયન, રોગશાસ્ત્ર, રોગના કારણો,

પ્રકારો, તબીબી અભભવ્યક્તત અન ે માનસિક રીત ેઅિાંતભુલત વ્યક્તતઓનુાં  વ્યવસ્િાપન,



સમજજની અવ્યવસ્િા, જ્ઞાનતાંતનુા રોગની અવ્યવસ્િા, માનસિક સવકાિના જૂિોની 

અવ્યવસ્િા, તાણ િાંબાંસધત સવકાર, બાળ અને ક્રકશોરોમાાં માનસિક આરોગ્ય િમસ્યાઓ, 

માનસિક આરોગ્ય િાંબાંસધત કાયદાઓ. 

 વદૃ્ધત્િ અિે િબળાઈિા વસધ્ધાુંતો: વદૃ્ વ્યક્તતઓની માનસિક અને િમાજશાસ્ત્રની સિયરીઓ,

માનસિક, િામાજજક, શારીક્રરક જરૂક્રરયાતો અને વદૃ્ વ્યક્તતઓની િમસ્યાઓ. ઉપેક્ષા,

દુરૂપયોગ, ક્રહિંિા અને ત્યાગ અન ેિમાજકાયય દરસમયાનગીરી િામે વદૃ્ વ્યક્તતઓના હક.
 ક્રદવ્યાુંગ વ્યક્તતઓ: અપાંગતાનાાં મોડેલ, અપાંગતા ચળવળ - કલ્યાણ ઐસતહાસિક પક્રરપ્રેક્ષ્ય,

કલ્યાણિી લઇન ે અસધકાર આધાક્રરત અભભગમ, કાયદાકીય પગલાાં અન ે િમાજકાયય

દરસમયાનગીરીઓનાાં રાટટ્રીય અન ેઆંતરરાટટ્રીય મહત્વપણૂય ઘટના.

 જાવત અિે વિકાસ: સશક્ષણ, આરોગ્ય, િાંપસત્ત, રોજગાર અને આજીસવકામાાં જાસત સવર્મતા,

સનણયય કરવો, નારીકરણ ની ગરીબી અન ેજાસત આધાક્રરત ક્રહિંિા. બાંધારણીય અન કાયદાકીય

િલામતી અન ેિમાજકાયયનો હસ્તક્ષેપ.

 મજુર કલ્યાિ અિે માિિ સુંસાધિ સુંચાલિ (એચઆરએમ): ઔધોભગક સવકાિની

આસતહસિક ભસૂમકા ઍક િમાજની પેટા-પદ્સત, મજુર સવકાિનો ખ્યાલ, અવકાશ, ઉદેશો,

સિદ્ા ાંતો, સિયક્રરયો, મજુર સવકાિનો સિદ્ા ાંત, શ્રમ કાયદા, માનવ િાંિાધન િાંચાલન: ખ્યાલ,

અવકાશ, ઉત્િા ાંસત, સિયક્રરયો, મોડેલ, પીટા-પદ્સતઓ, માનવ િાંિાધન સવકાિ- કામગીરી

વ્યવસ્િાપન પદ્તી, સિતિ સિગમા, ISO, િાંપણૂય ગણુવત્તા િાંચાલન, િહકારી િામાજીક

જવાબદારી- ખ્યાલ, મદુ્દાઓ, અભ્યાિ, મોડેલ, ઘટકો, િહકારી શાિન અન ેઅભભગમો.

 કમયચારી સુંચાલિ અિે ઔદ્યોણગક સુંબુંધો: કલ્પના, વ્યાખ્યા, ઉદે્દશો, અવકાશ., કાયો,

ઔદ્યોભગક િાંબાંધોના સનધાયરકો અને પરાવતયકો, ઔદ્યોભગક િાંબાંધોના નમનૂાઓ, વૈસશ્વકીકરણ

અને ઉદ્યોગ, આંતરરાટટ્રીય મજૂર િાંગઠન (આઈએલઓ) ની ભસૂમકા, કાયો; િામકૂ્રહક

િોદાબાજી, કાયય સવશ્લેર્ણ, માનવશક્તત આયોજન,િાંસ્િા વતયન અને િાંસ્િા સવકાિનો

હસ્તક્ષેપ.



યવુિટ-X 

સમાજકાયય વિવિધિા કે્ષત્ર – II 

(િામાજજક િાંરક્ષણ અને સધુારાત્મક િેવાઓ, કુટુાંબ અન ેબાળકો િાિેનુાં િમાજકાયય, પયાયવરણ અન ે
િમાજ કાયય, િમાજકાયય અને આપસત સનવારણ વ્યવસ્િાપન). 

 સામાજજક સુંરક્ષિ: ખ્યાલ, તત્વજ્ઞાન અને બદલાતા પક્રરમાણો, બાળકોની િાંભાળ અને

િાંરક્ષણની જરૂક્રરયાત, કાયદા િાિે િાંઘર્યમા ાં ક્રકશોર, શેરી અને કાયયકારી બાળકો અને યવુાન

અપરાધીઓ, અનભુવ અને શરતી-મદુતી છુટી. િામાજજક િાંરક્ષણમાાં ઉભરતા મદુ્દાઓ.

 કાયદાઓ અિે ફોજદારી ન્યાય પ્રિાલી: ક્રકશોર ન્યાય (બાળકોની િાંભાળ અને િાંરક્ષણ)

અસધસનયમ, 2000, અનૈસતક અવર જવર સનવારણ અસધસનયમ 1986, અનભુવ અપરાધારો

અસધસનયમ, 1958, ભભખારી સનવારણ અસધસનયમ, માદક દ્રવ્યો અને િાયકોટ્રોસપક પદાિય

એતટ 1986, જેલ અસધસનયમ અને ફોજદારી ન્યાય સિસ્ટમ.

 પક્રરિાર સાથે સમાજકાયય: કાયય સવકાિના તબક્કા અને કૌટુાંભબક દાખલા, કૌટુાંભબક કાયયકારી

સિદ્ા ાંતો (કુટુાંભબક ગસતશીલતા અને િૈદ્ા ાંસતક નમનૂાઓ).

 બાળ વિકાસ: ખ્યાલ, તત્વજ્ઞાન અને ઐસતહાસિક િાંદભય, ભારત રાજ્યના બાળકો - વસ્તી

સવર્યક પાશ્વભચત્ર, સશક્ષણ અન ેિાંરક્ષણ.

 બાળકો માટે િીવતઓ અિે કાયયક્રમો: બાંધારણીય જોગવાઈઓ: આંતરરાટટ્રીય પક્રરપ્રેક્ષ્ય અને

યએુન િાંમેલન બાળકોના હક, સ્ત્રી ભ્રણૂહત્યા માટેના કાયયિમો અને કાયદાઓ ઘડવા, દતક,

વનિાંભાળ, વાલીપણુાં અને બાળલગ્ન અન ેિમાજકાયયના હસ્તક્ષેપો.

 પયાયિરિ અિે સમાજકાયય: કારણો અને પક્રરણામો, સ્ત્રીઓ, ગરીબ, િીમાાંત જૂિો અન ેસ્વદેશી

વસ્તી પર સવસશટટ અિર. માનવ અસધકારના પક્રરપ્રેક્ષ્યમાાં પયાયવરણ. પયાયવરણના િાંચાલન,

િાંરક્ષણ અન ેપ્રોત્િાહનમા પયાયવરણીય હલનચલન અને િમાજકાયય દરસમયાનગીરીઓ.
 સામાજજક કામ અિે આપવિ વ્યિસ્થાપિ: આપસત્ત િાંબાંસધત ખ્યાલ અને વ્યાખ્યાઓ: જોખમ,

ભેદતા અન ેહોનારત, કુદરતી અન ેમાનવિજિત આપસત્તઓના સવસવધ સ્વરૂપો.હોનારત અને

આપસત્ત વ્યવસ્િાપનની શરૂઆત, પવૂય અન ેબાદ હોનારત દરસમયાનગીરીની અિર.




